JÁTÉKSZABÁLYZAT
A KŐRÖSTEJ KFT. „SAJTOLJ A HAJDÚVAL, RAJTOLJ A NYEREMÉNYEKÉRT!”
NYEREMÉNYJÁTÉK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
1.

A nyereményjáték szervezője
A KŐRÖSTEJ KFT. „SAJTOLJ A HAJDÚVAL, RAJTOLJ A NYEREMÉNYEKÉRT!” elnevezésű nyereményjáték
(a továbbiakban: "Játék") szervezője a Kőröstej Kft. (székhely: 2745 Kőröstetétlen, Abonyi út 2.,
Cégjegyzékszám 13-09-064316, Adószám 10637959-2-44) (a továbbiakban: "Szervező"). A Játékhoz
kapcsolódó adatkezelést a Szervező mint adatkezelő, a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb
feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Rewart Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.,
cégjegyzékszám: 01-09-892626, adószám: 14182925-2-41, a továbbiakban: "Lebonyolító"), valamint a
Lebonyolítóval szerződésben lévő alábbi alvállalkozók végzik, mint al-adatfeldolgozók: a GBaRT Design
Stúdió Kft. (székhely: 1029 Budapest, Zsíroshegyi út 16,. cégjegyzékszám: 01-09-917297 adószám:
14733655-2-41 telefonszáma: +36 70 419-1038), a Gyűjtőszállítás.hu Kft. (székhely: 2013 Pomáz,
Sólyom utca 10., cégjegyzékszám: 13-09-184452, adószám: 25828803-2-13), a Magyar Telekom Nyrt.
(székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., cégjegyzékszám: 01-10-041928, adószám: 10773381-244), a Interswitch Kft. (székhely: 1056 Budapest, Irányi utca 15. IV. em. 10., cégjegyzékszám: 01-09269827, adószám: 10907269-2-41), az Evista Kft. (6722 Szeged, Attila utca 11. I. em. 1.,
cégjegyzékszám: 06-09-008635, adószám: 13063746-2-06), valamint az ITSecure Kft. (székhely: 1012
Budapest, Logodi utca 54., cégjegyzékszám: 04-09-010777, adószám: 12932573-2-04).

2.

A Játékban résztvevő személyek
2.1. A Játékban történő részvétel önkéntes. A Játékban részt vehet minden


cselekvőképes, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, a 2.2.,
2.3. pontokban meghatározott személyi körbe nem eső természetes személy (a továbbiakban:
"Játékos"),



aki a Játék időtartama alatt legalább egyszeri alkalommal vásárol a Játékban résztvevő
terméket (ld. I. sz. melléklet) bármilyen értékben, majd a www.hajdusajtjatek.hu-n (a
továbbiakban: „Honlap”) történő regisztrációt (a továbbiakban: „Regisztráció”) követően
érvényesen feltölti a vásárlást igazoló blokk adatait a 6. pontban meghatározottak szerint (a
továbbiakban: „Pályázat”).

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy
lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai,
vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában
meghatározott hozzátartozói.
2.3. Továbbá a Játékban nem vehetnek részt a Játékban részt vevő termékeket árusító
kereskedelmi egységek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és munkavállalói, vagy velük
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munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint mindezen személyeknek a Ptk.
8:1 § (1) bek. 1. pontjában meghatározott hozzátartozói.
3.

A Játék időtartama
A Játék 2018. október 18. 00 óra 00 perctől - 2018. december 12. 23 óra 59 percig tart.

4.

A Játék menete
4.1. A Játékban való részvétel feltétele a Játék időtartama alatt a Játékban résztvevő (az I. számú
mellékletben meghatározott) Hajdú sajt termék(ek) megvásárlása bármely, Hajdú sajt

termékeket árusító üzletben, Regisztráció, és a vásárlást igazoló blokk/számla (a továbbiakban:
„Blokk”) adatainak feltöltése a Honlapon.
4.2. A Játékban való részvételhez a Játékosnak regisztrálnia kell a Honlapon a "Regisztráció" menüpont

alatt. A Honlapon történő regisztráció során a Játékosnak meg kell adnia a személyes adatait (teljes
név, születési dátum, e-mail cím), majd ki kell pipálnia az adott mezőt, mellyel elfogadja jelen
Játékszabályzatban rögzített valamennyi feltételt, és hozzájárul a megadott személyes adatai
(ideértve a megadott e-mail címet is) kezeléséhez a Játékkal összefüggésben. Egy Játékos kizárólag
egyszer jogosult regisztrálni.
4.3. Amennyiben a Játékos által a Regisztráció során megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak,
tévesek vagy hiányosak, úgy ennek minden következményét a Játékos, mint adatszolgáltató viseli.
A Játékos téves adatszolgáltatásból eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
4.4. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím
megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a
Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosult hozzájárulás
esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail
postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a
Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
4.5. A Játékosnak a Honlapon a megadott technikai instrukciók figyelembevételével fel kell töltenie a
Játékban résztvevő termék(ek) vásárlásának Blokkon szereplő adatait – Blokk típusa; APA kód
(APA+8 karakter) vagy METRO blokk esetén számlaszám; NAV kód (5 karakter); vásárlás dátuma és
pontos ideje, és a megvásárolt termék típusa (a továbbiakban: „Pályázat”). Szervező kizárólag azt
a Pályázatot tekinti érvényesnek, amelyen szerepelnek a jelen pontban meghatározott
információk. Egy Játékos korlátlan számú érvényes Pályázatot tölthet fel, de egy Pályázatot csak
egyszer. Egy Pályázat csak egy APA kódot tartalmazhat. A Játékos minden Pályázat feltöltése után
visszaigazolást kap arról, hogy sikeres vagy sikertelen volt-e a Pályázatának feltöltése, illetve hogy
napi nyereményt nyert-e.
4.6. A Játékos köteles a Játék végét követően 2019. január 13-ig a Pályázati adatokat tartalmazó
Blokko(ka)t sértetlen és jól olvasható állapotban megőrizni. A nyereményre való jogosultság
feltétele a vásárlást igazoló eredeti Blokk postai úton való beküldése a Játékot lebonyolító Rewart
Kft. címére (Rewart Kft.: 1525 Budapest, Pf. 135. Jelige: „Sajtolj a Hajdúval, rajtolj a
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nyereményekért!”). Amennyiben a vásárlás helyszínén a vásárlást igazoló Blokkon nem tüntetik fel
a vásárolt termékek márkanevét, abban az esetben kérjük, kérjen saját nevére szóló tételes számlát.
Amennyiben a Pályázati adatok elmosódtak vagy egyéb módon sérültek vagy szennyezettek, és
ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható, a Szervező
jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált adatok
érvénytelenek és nem vesznek részt a Játékban. A Játékban résztvevő Pályázatok érvényességével,
valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely
vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Pályázatok tulajdonjogával kapcsolatosan
felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja
minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett
promócióban csalást/hamisítást követ el.
4.7. A Játékosok a Pályázatuk során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok
esetleges elírásából vagy változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, illetve technikai
problémákért Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
4.8. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és
azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban
leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból kizárásra kerülnek. Szervező a nem
valós adatokat megadó Játékosokat kizárja a Játékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat
feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt
beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett
Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek,
amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.
5.

Nyertesek:
A Játék Időtartama alatt nyerőidőpontokhoz kötődő napi nyeremények, továbbá minden játékhéten
heti nyeremény, a Játék végén pedig egy főnyeremény, valamint egy extra nyeremény kerül
kisorolásra. Napi nyeremény, heti nyeremény, főnyeremény és extra nyeremény a továbbiakban
együttesen: Nyeremény.
5.1. Napi nyertesek: A Szervező a Játék megkezdése előtt, elektronikus sorsoló program segítségével
határozza meg a napi nyereményekhez tartozó, véletlenszerűen kiválasztott nyerő időpontokat,
minden nap 07 óra 00 perc 00 másodperc és 20 óra 59 perc 00 másodperc között, másodpercnyi
pontossággal, a Játék teljes időtartamára. A nyerő időpontok mindenki számára titkosak. A jelen
Játékszabály 10. pontjában meghatározott napi nyereményeket az a Játékos fogja megnyerni, aki az
adott nyerő időpontban (századmásodperc pontossággal) vagy az adott időponthoz legközelebb eső
időpontban tölt fel az érvényes Pályázatot a Honlapra. Amennyiben több Játékos századmásodpercre
azonos időpontban küld be Pályázatot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek a Pályázatát
a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel. A Játék folyamán minden Játékos csak egy
napi nyereményt jogosult nyerni.
5.2. Heti nyertesek:
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Játékhétnek a Játék időtartama alatti hetek értendők, melyek a promóció időtartama alatt minden
héten csütörtökön 00 óra 00 perc 00 másodperckor kezdődnek, és a következő hét szerda 23 óra 59
perc 59 másodpercig tartanak (a továbbiakban: „Játékhét”).
A Szervező a Játék időtartama alatt az adott játékhéten érvényes Pályázatot beküldő Játékosok
Pályázatai közül minden Játékhetet követő csütörtöki napon 14:00 órakor, a véletlenszerűség elvének
eleget tevő számítógépes program segítségével (gépi sorsolás) sorsol ki heti nyertes Pályázatokat a
Lebonyolító székhelyén. Adott Játékhétre vonatkozó sorsoláson tehát kizárólag az adott Játékhét
időtartama alatt beküldött Pályázatok vehetnek részt, amennyiben a jelen Játékszabályzatban
foglaltaknak maradéktalanul megfelelnek. Szervező minden Játékhét vonatkozásában 1 (egy) nyertes
Játékost sorsol ki. A Szervező jelen pontban meghatározott heti sorsolások alkalmával a heti nyertesek
között a 10. pontban meghatározott heti nyereményt sorsolja ki. A Játék ideje alatt összesen 8x1
(nyolcszor egy) darab (azaz mindösszesen 8 [nyolc] darab) heti nyeremény kerül kisorsolásra. A Játék
folyamán minden Játékos csak egy heti nyereményt jogosult nyerni.
5.3. Főnyeremény nyertes: A Szervező a Játék teljes időtartama alatt érvényesen feltöltött Pályázatok
összessége között a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével (gépi
sorsolás) sorsolja ki a 6.4. pontban meghatározott 1 (azaz egy) darab főnyereményt 2018. december
14-én (péntek) délután 14:00 órakor a Lebonyolító székhelyén közjegyző jelenlétében. A sorsolás nem
nyilvános.
5.4. Extra nyeremény nyertes: A Szervező a Játék teljes Időtartama alatt azon Játékosok közül sorsol
nyertest az Extra nyereményre, akik minimum 3 db Hajdú parenyicát és/vagy joghurtsajtot vásároltak
a Játék során (termékek pontos listáját ld. I. sz melléklet), és a vásárlás(ok) blokkjának vagy blokkjait
szabályosan feltöltik a weboldalon. Szervező a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes
program segítségével (gépi sorsolás) sorsolja ki a 6.3. pontban meghatározott 1 (azaz egy) darab Extra
nyereményt 2018. december 14-én (péntek) délután 14:30-kor a Lebonyolító székhelyén. A sorsolás
nem nyilvános.
5.5. Egy Játékos egy nyereménytípusból csak egyet nyerhet a Játék folyamán.
5.6. Tartaléknyertesek
Napi nyeremény esetében 3 (azaz három) darab tartaléknyertes kerül meghatározásra az alábbiak
szerint: Szervező az adott napi nyerőidőponthoz a második legközelebb eső időpontban beküldött
Pályázatot feltöltő Játékost tekinti első, a harmadik legközelebb esőt második, a negyedik legközelebb
esőt pedig harmadik tartaléknyertesnek a napi nyeremény tekintetében.
A heti, a főnyeremény és az extra nyeremény kisorsolásakor egyidejűleg Nyereményenként 3 (azaz
három) darab tartaléknyertes (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) kerül kisorsolásra.
Amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg jelen Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek,
vagy a Nyereményt nem veszi át, nem elérhető, vagy visszautasítja a Nyereményét, elveszti a
Nyereményre való jogosultságát, helyette az első Tartaléknyertesként meghatározott Játékos minősül
nyertes Játékosnak. Amennyiben az első Tartaléknyertes Játékos sem felel meg a jelen
Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek, vagy a Nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja,
Oldal 4 / 16

elveszti a Nyereményre való jogosultságát, helyette pedig a második Tartaléknyertesként
meghatározott Játékos minősül nyertes Játékosnak. Amennyiben a második Tartaléknyertes Játékos
sem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített valamely feltételnek, vagy a Nyereményt nem veszi
át vagy visszautasítja, elveszti a Nyereményre való jogosultságát, helyette pedig a harmadik
Tartaléknyertesként meghatározott Játékos minősül nyertes Játékosnak.
Amennyiben az adott Nyeremény Tartaléknyertesei közül egy Tartaléknyertesnek sem lehetséges az
adott Nyeremény kiadása, a Nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott Nyeremény a
Szervezőnél marad.
6.

Nyeremények
6.1. Napi nyeremények:
Naponta 1 (azaz egy) darab váltakozó (a Játék Időtartama alatt összesen 56 (azaz ötvenhat darab)
nyeremény.
A napi nyeremények – rotációban, egymást sorrendben követve naponta:


Borbás Marcsi: A sűrűje 2. szakácskönyv



Hajdú sajt késkészlet



Hajdú sajt logózott sajtkés szett vágódeszkával

A Nyeremények közül minden nap egy nyerhető meg. A Nyeremények sorban követik egymást, a
pontos napi leosztásuk a II. sz mellékletben tekinthető meg:
6.2. Heti nyeremények
Hetente 1 (azaz egy) darab (a Játék Időtartama alatt összesen 8 [azaz nyolc] darab) két éjszakás
wellness pihenés a Hotel Silvanusban 2 fő számára a hotel Standard Prémium Erdei szobáinak
egyikében. A Nyereményt részletesen a III. sz. Melléklet tartalmazza.
6.3. Extra nyeremény:
Az Extra nyeremény 1 (azaz egy) BEKO GN1416221XP típusú hűtőszekrény, 30 kg Hajdú sajt termékkel.
A Nyereményről bővebb információ a IV. sz. Mellékletben található.
6.4. Főnyeremény:
A főnyeremény 1 (azaz egy) Fiat Tipo típusú személyautó. A nyeremény autó specifikációja a V. sz.
Mellékletben található meg.
6.5. A Szervező fenntartja a mindenkori sorsolások előre meghirdetett időpontjának megváltoztatási
jogát. Az időpontváltozást a Szervező a Játékszabályzat módosításával teszi közzé.
7. Kedvezménykuponok:
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7.1. A kedvezményre való jogosultság feltétele: 1 érvényes Pályázat feltöltése a Honlapon. A Játékos
minden feltöltött érvényes Pályázat után jogosulttá válik 1 darab, a Szervező partnerei (a
továbbiakban: Szolgáltató) által biztosított kedvezménykupon letöltésére.
7.2. Játékos szabadon választhat a különböző, Honlapon mindenkor feltüntetett kedvezmények közül.
7.3. A kedvezménykuponok egyedi sorszámmal rendelkeznek, és a Honlapon feltüntetett
Szolgáltatónál, a Honlapon meghatározott feltételekkel, az ott megadott mértékben nyújtanak
kedvezményt.
7.4. Egy kedvezménykupon csak egyszer, egy vásárlás alkalmával használható fel. A kedvezménykupon
felhasználására vonatkozó kedvezményes vásárlási feltételek részletei a jelen Játékszabályzatban, a
Honlap „Kedvezménykuponok” menüpontja alatt, valamint a kedvezménykuponon találhatók meg.
7.5. A kedvezménykuponok 2018. október 18-tól legfeljebb a Játék végéig, illetve a rendelkezésre álló
készlet erejéig tölthetőek le. A kedvezményre jogosító kedvezménykuponok felhasználási ideje
kupononként esetlegesen eltérő lehet, minden kuponon feltüntetésre kerül a pontos beváltási
határidő. A kedvezménykuponok beváltási határidejének lejárta után azokkal kapcsolatban
reklamációt a Szervező és Lebonyolító nem fogadnak el.
7.6. A kedvezménykuponon szereplő kedvezmény nem vonható össze semmilyen más kedvezménnyel,
akcióval.
7.7. A kedvezménykupon nem értékesíthető, készpénzre nem váltható, és más ajánlattal nem vonható
össze.
7.8. A kedvezménykuponok minden esetben a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek, Szervező
és Lebonyolító fenntartják a jogot a kedvezmények korlátozására, megváltoztatására, illetve cseréjére
a Játék időtartama alatt.
7.9. A kedvezménykupon kiválasztása után a kedvezmény típusát illetően változtatásra nincs
lehetőség.
7.10. A kedvezménykupon kiválasztásának, letöltésének és nyomtatásának végső határideje: 2018.
december 12-én 23 óra 59 perc 59 mp. Az a Játékos, aki a megadott határidőig nem nyomtatja ki
kedvezménykuponját a Játékszabályzatnak megfelelően, elveszti jogosultságát az ajándék
kedvezményre vonatkozóan. 2018. december 12-től Honlap kuponnyomtatási aloldalai már nem állnak
rendelkezésre.
7.11. Szervezők és Lebonyolító fenntartják a jogot, hogy elutasítsanak minden illetéktelen (az ajándék
kedvezményre nem jogosult) személy által beküldött igényt. Kedvezményre csak a Játékszabályzat
rendelkezései szerint regisztráló és az ott megadott feltételek szerint Pályázatot feltöltő személyek
válhatnak jogosulttá.
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7.12. Szervező és Lebonyolító nem vállalnak felelősséget a kedvezménykuponok helytelen
felhasználásáért, a minőséggel és elérhetőséggel kapcsolatos elégedetlenségekért. Szervező és
Lebonyolító nem felelősek a kedvezményeket nyújtó Szolgáltatók személyzetéért, a Szolgáltatóknál
igénybe vett szolgáltatások feltételeiért, ideértve az esetleges mennyiségi és minőségi kifogásokat is,
továbbá a szolgáltatások igénybevétele kapcsán kialakuló esetleges betegségekért, balesetekért,
veszteségekért.
7.13. A kedvezménykupon igénybevételével kapcsolatos kérdések esetén a Lebonyolító
ügyfélszolgálata ad felvilágosítást a Játék teljes időtartama alatt az info@hajdusajtjatek.hu e-mail
címen.

8. Nyeremények átvétele
8.1. Nyerés esetén a Szervező a nyertes Játékost a Nyereményről a Játékos által a Regisztrációkor
megadott e-mail címre küldött e-mail útján értesíti a nyerőidőpontot vagy sorsolást követő 24 órán
belül, majd visszajelzés hiányában, további 7 (azaz hét) napon belül ismételten (a továbbiakban:
Értesítés). A nyertes Játékos a Honlapon a „feltöltött kódjaim” menüpont alatt köteles legkésőbb a
második Értesítés kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül megadni a Nyeremény
kézbesítéséhez szükséges magyarországi kézbesítési címét.
Amennyiben a nyertes Játékos a fenti határidőn belül kézbesítési címét nem adja meg a jelen pontban
meghatározott módon, vagy a Blokkot nem küldi be az első Értesítést követő 10 (tíz) naptári napon
belül a jelen Játékszabályzatban meghatározott címre, vagy bármilyen okból nem adható át részére a
Nyeremény, úgy a nyertes Játékos „nem elérhetőnek” minősül, Pályázata kizárásra kerül, és Szervező
a Tartaléknyertest értesíti az 5.6. pontban meghatározottak szerint.
Amennyiben a nyertes Játékos nem tart igényt a Nyereményre és a jelen Játékszabályzatban
meghatározott módon nem adja meg kézbesítési címét vagy nem küldi be a megadott címre a nyertes
Blokkot a meghatározott határidőn belül, azzal elveszti a Nyeremény átvételére történő jogosultságát,
Pályázata kizárásra kerül, és Szervező a Nyereményt a Tartaléknyertesnek adja át.
8.2. A Nyeremények átvételének minden esetben feltétele a szállítási adatok magadása a Honlapon,
valamint a nyertes Pályázatot képező vásárlást igazoló eredeti Blokk beküldése a jelen
Játékszabályzatban meghatározott címre az első Értesítéstől számított 10 (tíz) naptári napon belül.
8.4. A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval a Nyeremény
átvétele, illetve igénybevétele érdekében.
8.5. A Nyeremények szállítási költségét a Szervező viseli, azonban minden egyéb felmerülő költség a
nyertes Játékost terheli.
8.6. A nyereményeket futárszolgálat szállítja ki a nyertes Játékos által megadott magyarországi
szállítási címre. A nyeremények kiszállítása az adatok visszaigazolását követően folyamatosan történik,
legkésőbb 2019. január 13-ig. A Nyertesnek olyan szállítási címet célszerű megadnia, ahol a
Oldal 7 / 16

futárszolgálat munkanapokon munkaidőben (8 és 17 óra között) eléri őt. A kiszállítást a Szervező
kétszer kísérli meg, a megadott szállítási címtől eltérő helyen való személyes átvételének lehetőségét
nem biztosítja, valamint a Nyeremények további kiküldését nem vállalja. Amennyiben a második
kiszállítás/kiküldés is sikertelen, úgy a nyertes Játékos elveszíti a Nyeremény átvételére való
jogosultságát, a Nyereményre a soron következő Tartaléknyertes lesz jogosult. A kiszállítás fentiek
szerinti meghiúsulása miatt a nyertes Játékos és/vagy Tartaléknyertes a Szervezővel és/vagy
Lebonyolítóval szemben semminemű igényt nem támaszthat.
Amennyiben a nyertes Játékos 2019. január 13-ig nem kapja meg a Nyereményt, a Játék
ügyfélszolgálatán érdeklődhet az átadásról. 2019. január 31. napja után reklamációt nem áll
módunkban elfogadni. A Nyeremények kézbesítése során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a
Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak
9. Információ a játékról
A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a www.hajdusajtjatek.hu honlapon, a boltokban
elhelyezett anyagokon. A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.hajdusajtjatek.hu internetes oldalon
jelenik meg. A Nyereményekkel, Játékkal kapcsolatos kérdések esetén keresse a Lebonyolító
ügyfélszolgálatát a Játék teljes időtartama alatt az info@hajdusajtjatek.hu e-mail címen. Szervező
mindenkor a www.hajdusajtjatek.hu oldalon, jelen Játékszabályzatban lévő információkat tekinti
irányadónak.
10. Személyi jövedelemadó
A nyertes Játékosokat SZJA és egyéb adó és járulékfizetési kötelezettség nem terheli, az azokkal
kapcsolatban esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettséget a Szervező vállalja.
11. Vegyes rendelkezések
11.1. A hamisított promóciós termék vásárlását igazoló, vagy nem valós Blokk adatokat tartalmazó
Blokkok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a Blokk bárminemű
manipulációját. A Játékban résztvevő Blokkok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita
esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Blokkok és a rajtuk szereplő vásárlási adatok
tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárják felelősségüket.
11.2. A Szervező kizárólag azokat a vásárlást igazoló, eredeti Blokkokat fogadja el a Pályázatok
érvényességének bizonyítására, amelyeken a Játékban résztvevő termékek – márkanevet is tartalmazó
– megnevezése, illetve APA kód, a NAV kód, illetve a vásárlás dátuma és időpontja is szerepel, és az
adatok megegyeznek a nyertes Pályázat során beküldött adatokkal.
11.3. A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és
alkalmazottai a Nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a
felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen
igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatójával/ gyártójával/ forgalmazójával
szemben érvényesítheti.
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11.4. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményeket megváltoztassa és azokat ugyanolyan vagy
nagyobb értékű bármely más Nyereménnyel helyettesítse. Erről Szervező jelen Játékszabályzat
megváltoztatásával nyújt tájékoztatást.
11.5. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt Nyereményeken túlmenő egyéb
nyereményt és legfeljebb annyi Nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzatban szerepel.
11.6. A hirdetési anyagok megjelenési illetve nyomtatási hibáiért a Szervező, illetve a Lebonyolító és
azok leányvállalatai, valamint a Nyereményjátékban résztvevő partnerek, és ezek vezető tisztviselői és
alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok
kifejezett rendelkezéssel tiltják.
11.7. Szervező a Játék eredményét a Játékszabályzat szerint, a sorsolást követő 10 munkanapon belül
nyilvánosságra hozhatja a Honlapon. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve (a
vezetéknév kezdőbetűje, valamint a keresztnév) és települése jelenik meg.
11.8. Játékos a Játékban való részvétele során hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a nyereményeket
nyilvános program keretében is átadhassa, továbbá publikálhassa vagy ismertethesse a nyertes Játékos
nevét és fotóját, illetve a vele a nyereménnyel kapcsolatban készített média interjú tartalmát a
Honlapon (www.hajdusajtjatek.hu). Ennek megfelelően a nyertes a Játékban való részvételük során
hozzájárulnak ahhoz, hogy fényképüket a Szervező, mint Adatkezelő nyilvánosságra hozza, valamint
ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket az Adatkezelő díjmentesen, 5
éves törlési idővel felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett az alábbi
felületeken: az Adatkezelő honlapján, közösségi média felületein, nyomtatott és elektronikus
reklámanyagaiban, egyéb médiában.
11.9. A Nyereményeket azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akik olyan eredeti APA kódot
és a hozzájuk tartozó vásárlási adatokat töltöttek fel a Honlapon, melyet a rendszer azonosított és
elfogadott, és érvényesnek minősített, majd a nyertesség tényéről üzenetet küldött és akik a jelen
Játékszabályzatban foglaltaknak maradéktalanul megfelelnek.
11.10. A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése
stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal és ennek bekövetkezésekor
nem köteles a Nyeremények átadására.
11.11. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók,
készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók és semmilyen módon nem értékesíthetők
tovább.
11.12. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Honlap tartalma, teljesítménye,
üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége az Internet kiszolgáló technológia függvénye,
és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítókon kívülálló
tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye,
valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a
felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, meghibásodás
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estére, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul
megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve
lehetőség szerint megszüntessék. Amennyiben a Honlap, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért
támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem
nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők, illetve a Lebonyolító semminemű
felelősséget nem vállal.
11.13. A Játékosok a Regisztráció során a megfelelő mező bejelölésével fogadják el a jelen hivatalos
Játékszabályzatot, az Adatkezelési Szabályzatot és a Cookie Szabályzatot, amelyek megtalálhatóak a
www.hajdusajtjatek.hu oldalon.
11.14. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a
Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse,
amelynek tényét/tartalmát a Szervező a Honlapon történő megjelenítéssel közli.
11.15. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal
kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy
kizárja a Játékost és az általa történő nyeremény átadást. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden
jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék
internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra
lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen
magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a
Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
11.16. Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel
kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. Szervező
fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a
Játékosok megfelelő tájékoztatása mellett.
Budapest, 2018. október 18.
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MELLÉKLETEK
I. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HAJDÚ SAJT PROMÓCIÓBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK TELJES LISTÁJA
HAJDÚ EDAM SZELETELT 125g
HAJDÚ FÉLKEMÉNY LIGHT SAJT 1,5kg
HAJDÚ FÉLKEMÉNY LIGHT SAJT darabolt
HAJDÚ FÉLKEMÉNY LIGHT SAJT KÖMÉNYES 1,5kg
HAJDÚ FÉLKEMÉNY LIGHT SAJT KÖMÉNYES
darabolt
HAJDÚ GRILLENYICA 200g
HAJDÚ GRILLSAJT CHILI&FOKHAGYMA 240g
HAJDÚ GRILLSAJT EREDETI 240g
HAJDÚ GRILLSAJT MEDITERRÁN FŰSZEREKKEL
240g
HAJDÚ GRILLSAJT PARTY PACK 3 ÍZ 3x240g
HAJDÚ GRILLSAJT PARTY PACK NATÚR 3X240g
HAJDÚ JOGHURTSAJT GÖRÖGÖS 180g
HAJDÚ JOGHURTSAJT NATÚR 180g
HAJDÚ JOGHURTSAJT OLASZOS 180g
HAJDÚ JUHTÚRÓ TÖMLŐS 100g
HAJDÚ JUHTÚRÓ VÖDRÖS 1kg
HAJDÚ JUHTÚRÓ kimért
HAJDÚ KŐRÖZÖTT 1kg
HAJDÚ KŐRÖZÖTT 200g
HAJDÚ KÖRÖZÖTT TÉGELYES 50g
HAJDÚ KRÉMFEHÉR HORDÓS 0,5kg
HAJDÚ KRÉMFEHÉR SAJT 185g
HAJDÚ LIGHT SZELETELT SAJT 125g
HAJDÚ LIGHT SZELETELT SAJT CSÍPŐSPAPRIKÁS
125g
HAJDÚ LIGHT SZELETELT SAJT FOKH-ZÖLDF 125g
HAJDÚ LIGHT SZELETELT SAJT KÖMÉNYES 125g
HAJDÚ MAASDAMER SAJT SZELETELT 125g
HAJDÚ MASCARPONE 1kg
HAJDÚ MASCARPONE 250g
HAJDÚ MOZZARELLA NATÚR 200g
HAJDÚ MOZZARELLA 1kg
HAJDÚ MOZZARELLA darabolt
HAJDÚ ÓARANY 1kg
HAJDÚ ÓARANY darabolt
HAJDÚ ÓARANY 200g
HAJDÚ PARENYICA 190g
HAJDÚ PARENYICA FÜSTÖLT 105g
HAJDÚ PARENYICA FÜSTÖLT 175g
HAJDÚ PARENYICA FÜSTÖLT EGYEDI
SÚLYKÓDDAL
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HAJDÚ PARENYICA SNACK 125g
HAJDÚ RÁNTANI VALÓ SAJT 500g
HAJDÚ RESZELT FÉLKEMÉNY FÜSTÖLT SAJT 1kg
HAJDÚ RESZELT FÉLKEMÉNY FÜSTÖLT SAJT 200g
HAJDÚ RESZELT FÉLKEMÉNY SAJT 1kg
HAJDÚ RESZELT FÉLKEMÉNY SAJT 200g
HAJDÚ RESZELT MOZZARELLA SAJT 200g
HAJDÚ RICOTTA FÉLZSÍROS 0,5kg
HAJDÚ SAJTKRÉM NATÚR 1kg
HAJDÚ SAJTKRÉM TÉGELYES 50g
HAJDÚ SAJTKRÉM ZÖLDFŰSZERES 1kg
HAJDÚ SERPENYŐS & GRILLSAJT 225g
HAJDÚ SÜTVE-RÁNTVA JÓ 2kg
HAJDÚ TEJSZÍNES KRÉMSAJT 1 kg
HAJDÚ TEJSZÍNES KRÉMSAJT 250 g
HAJDÚ TÖMLŐS KŐRÖZÖTT SAJT 50g
HAJDÚ TRAPISTA BLOKK 700g
HAJDÚ TRAPISTA FÜSTÖLT 300g
HAJDÚ TRAPISTA NATÚR 300g
HAJDÚ TRAPPISTA FÜSTÖLT SZELETELT 125g
HAJDÚ TRAPPISTA SZELETELT 125g
HAJDÚ VAJKRÉM MAGYAROS 1kg
HAJDÚ VAJKRÉM MAGYAROS 200g
HAJDÚ VAJKRÉM NATÚR 1kg
HAJDÚ VAJKRÉM NATÚR 200g
HAJDÚ VAJKRÉM TÉGELYES 50g
HAJDÚ VAJKRÉM ZÖLDFŰSZERES 1kg
HAJDÚ VAJKRÉM ZÖLDFŰSZERES 200g

EXTRA NYEREMÉNY SORSOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK
HAJDÚ JOGHURTSAJT GÖRÖGÖS 180g
HAJDÚ JOGHURTSAJT NATÚR 180g
HAJDÚ JOGHURTSAJT OLASZOS 180g
HAJDÚ PARENYICA 190g
HAJDÚ PARENYICA FÜSTÖLT 105g
HAJDÚ PARENYICA FÜSTÖLT 175g
HAJDÚ PARENYICA FÜSTÖLT EGYEDI SÚLYKÓDDAL
HAJDÚ PARENYICA SNACK 125g

Oldal 12 / 16

II. SZÁMÚ MELLÉKLET – NAPI NYEREMÉNYEK SORRENDJE
JÁTÉKNAP
2018.10.18
2018.10.19
2018.10.20
2018.10.21
2018.10.22
2018.10.23
2018.10.24
2018.10.25
2018.10.26
2018.10.27
2018.10.28
2018.10.29
2018.10.30
2018.10.31
2018.11.01
2018.11.02
2018.11.03
2018.11.04
2018.11.05
2018.11.06
2018.11.07
2018.11.08
2018.11.09
2018.11.10
2018.11.11
2018.11.12
2018.11.13
2018.11.14
2018.11.15
2018.11.16
2018.11.17
2018.11.18
2018.11.19
2018.11.20
2018.11.21
2018.11.22
2018.11.23
2018.11.24
2018.11.25
2018.11.26
2018.11.27
2018.11.28
2018.11.29
2018.11.30
2018.12.01
2018.12.02
2018.12.03
2018.12.04
2018.12.05
2018.12.06
2018.12.07
2018.12.08
2018.12.09
2018.12.10
2018.12.11
2018.12.12

NAPI NYEREMÉNY
Borbás Marcsi szakácskönyv
Késkészlet
Sajtkés szett
Borbás Marcsi szakácskönyv
Késkészlet
Sajtkés szett
Borbás Marcsi szakácskönyv
Késkészlet
Sajtkés szett
Borbás Marcsi szakácskönyv
Késkészlet
Sajtkés szett
Borbás Marcsi szakácskönyv
Késkészlet
Sajtkés szett
Borbás Marcsi szakácskönyv
Késkészlet
Sajtkés szett
Borbás Marcsi szakácskönyv
Késkészlet
Sajtkés szett
Borbás Marcsi szakácskönyv
Késkészlet
Sajtkés szett
Borbás Marcsi szakácskönyv
Késkészlet
Sajtkés szett
Borbás Marcsi szakácskönyv
Késkészlet
Sajtkés szett
Borbás Marcsi szakácskönyv
Késkészlet
Sajtkés szett
Borbás Marcsi szakácskönyv
Késkészlet
Sajtkés szett
Borbás Marcsi szakácskönyv
Késkészlet
Sajtkés szett
Borbás Marcsi szakácskönyv
Késkészlet
Sajtkés szett
Borbás Marcsi szakácskönyv
Késkészlet
Sajtkés szett
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III. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HETI NYEREMÉNY LEÍRÁSA
Utalvány tartalma:
-

kétéjszakás meghívás két fő részére a Hotel Silvanusba

-

félpanziós ellátás (büféreggeli és vacsora)

-

exkluzív meglepetés-bekészítés

-

uszoda & wellness-centrum korlátlan használata (fürdőköpeny és szauna lepedők használata)

-

internet korlátlan használata

-

idegenforgalmi adó összegét (IFA) nem tartalmazza. Az IFA (460 Ft/fő/éj) és a parkolás (900 Ft
/éj/autó) helyszínen fizetendő!

-

Az utalványok érvényessége: 2019. december 31.

-

Az utalványok hétköznapokon használhatók fel.

-

Az utalványt előzetes egyeztetés után a szálloda foglaltságának függvényében lehet igénybe venni
kiemelt- és ünnepi időszakok kivételével.
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IV. SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ EXTRA NYEREMÉNY LEÍRÁSA
Beko GN-1416221 XP Side By Side
A+ energiaosztály
NO FROST hűtési rendszer
Négy ajtós kivitel
Nettó űrtartalom: 541 liter (hűtőtér: 376 liter+ fagyasztótér: 165 liter)
Energiafogyasztás: 455 kWh/év
LCD kijelző
3 biztonsági üvegpolc
Új technológia: aktív dupla hűtési rendszer
Aktív szagelszívó szűrő
Multizóna rendszer
Frissentartó UV fény
Méret: 182X90,8X75,8 cm
Zajszint: 43 dB(A)
EAN: 8690842174322
VTSZ: 8418102099
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V. SZÁMÚ MELLÉKLET: A FŐNYEREMÉNY LEÍRÁSA
Motor: 1.4 16V
Felszereltség szint: Pop
Hengerűrtartalom: 1.368 cm3
Teljesítmény: 70 kW/ 95 LE @ 3.750 1/perc
Nyomaték: 127 Nm @ 4.500 1/perc
Átlagfogyasztás / CO2 kibocsátás: 6,3 l/100 km / 144 g/km

-

Alapfelszereltség:
Gumiabroncsnyomás ellenőrző rendszer
6 légzsák
ESC+visszagurulásgátló
Magasságában és mélységben állítható
kormányoszlop
Elektromos szervokormány
Elektromosan állítható külső tükrök
Távirányítós központi zár

-

Extra felszereltség:
Metálfényezés
Bőrborítású multifunkciós kormánykerék
Tempomat
Bluetooth rádió 6 hangszóróval
Ködfényszóró
Fűthető tükrök a karosszéria színében
Elektromos hátsó ablakemelő
Króm kilincs és hűtőrács

-

-

Elektromos ablakok elöl
Manuális klímaberendezés
15" keréktárcsák
Pontmátrix kijelzős rádió

-

USB és AUX csatlakozók
Osztva dönthető hátsó ülés
3.5”-os TFT multifunkciós kijelző
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